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การแข่งขนักฬีาเพาะกายชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย  

ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(Mr. Thailand คร้ังที ่38 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังที ่14 

Ms. Fitness Thailand คร้ังที ่15 Mr. Fitness Thailand คร้ังที ่14) 

 

หลกัการและเหตุผล              สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นองคก์รกีฬาท่ีอยูภ่ายใต้

การควบคุมของการกีฬาแห่งประเทศไทย ดาํเนินกิจกรรมในการส่งเสริมและพฒันากีฬาเพาะกายและฟิตเนส 

ในหมู่สมาชิกและประชาชนคนไทยเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสัดส่วนเรือนร่างท่ีสง่างามทั้ ง

สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอนัเป็นการยกระดบับุคลิกภาพของประชากรไทยให้มีสุขภาพร่างกายท่ีดีเทียบเคียง

อารยประเทศ 

 การจดัการแข่งขนักีฬาเพาะกายและฟิตเนสถือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงท่ีทางสมาคมฯไดจ้ดัข้ึนเป็น

ประจาํทุกปีเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงซ่ึงสังกัดค่ายสโมสร

สมาชิกของสมาคมฯ ได้เขา้ร่วมการแข่งขนัเพื่อเป็นการยกระดบันักกีฬาของประเทศไทย โดยเฉพาะการ

แข่งขนัเพาะกายชายนั้ น จะได้ผูท่ี้ชนะเลิศอนัดับ 1 ของประเภททั่วไปในแต่ละรุ่นมาทาํการแข่งขนัใน

ระหวา่งผูช้นะเพื่อหานกักีฬาท่ีเยี่ยมยอดท่ีสุดเพื่อครองถว้ยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีและไดรั้บตาํแหน่ง Mr. Thailand ประจาํปีอีกดว้ย 

 โดยเฉพาะในปี 2561 น้ีการแข่งขนัท่ีจดัข้ึนยงัเป็นการคดัเลือกนกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสเพื่อเป็น

ตวัแทนทีมชาติไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัระดบันานาชาติในหลายรายการอาทิ การแข่งขนักีฬาเพาะกายชิง

แชมป์เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ณ กมัพูชา  รายการแข่งขนัชิงแชมป์เอเชีย คร้ังท่ี 52 ณ ประเทศอินเดีย และ

รายการชิงแชมป์โลก ท่ีประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ 
 

วตัถุประสงค์        

1. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสทั้งชายและหญิงท่ีสังกดัค่ายสโมสร

สมาชิกสมาคมฯ ไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนัระดบัชิงแชมป์ประเทศไทยเพื่อหานกักีฬาท่ีเป็นสุด

ยอดของประเทศไทยจากการแข่งขนัในคร้ังน้ี 

2. เพื่อคดัเลือกและสรรหานกักีฬาเพาะกายและฟิตเนสชายและหญิงเขา้รับการคดัเลือกเป็น

ตวัแทนของประเทศไทยเขา้ร่วมการแข่งขนัเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์รายการต่างๆ ทั้ง

ระดบัทวปีและระดบัโลก 

3. เพื่อคดัเลือกนักกีฬาเพาะกายชายท่ีชนะเลิศแห่งประเทศไทยระดบัยอดเยี่ยม (Champ of 

Champ ) ให้ครองถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมรี เป็น

เวลาหน่ึงปี 

4. เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนให้จงัหวดัต่าง ๆ ให้มีโอกาสจดัการแข่งขนักีฬารายการสาํคญั ๆ เพื่อ

เป็นการยกระดบั การเป็นเจา้ภาพให้ทุกชนิดกีฬาและศกัยภาพของบุคลากรให้ไดรั้บการ

พฒันาการทางดา้นบริหารจดัการการกีฬาอยา่งต่อเน่ือง 



 

 

ช่ือการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาเพาะกายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(Mr. Thailand ค ร้ั ง ท่ี  38 Ms. Thailand Bodybuilding ค ร้ั ง ท่ี  14  Ms. Fitness Thailand ค ร้ั ง ท่ี  15 Mr. Fitness 

Thailand คร้ังท่ี 14) 

กาํหนดการแข่งขัน          วนัท่ี 6-8 เมษายน พ.ศ. 2561 

สถานทีจั่ดการแข่งขัน ณ ศูนยก์ารคา้แฟชัน่ ไอส์แลนด ์รามอินทรา กรุงเทพฯ 

กติกาการแข่งขัน              ใชก้ติกาการแข่งขนัของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลก (WBPF)     

สหพนัธ์เพาะกายและฟิตเนสแห่งเอเชีย (ABBF) และสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย 

(TBPA) โดยนักกีฬาเพาะกายทั้งชายและหญิงท่ีเขา้รอบชิงชนะเลิศตอ้งการแสดงท่าการบงัคบักล้ามเน้ือ

(Posing)ประกอบเพลงคนละ 60 วินาที (นกักีฬาตอ้งเตรียมเทปหรือซีดีเพลงมาเองโดยมอบให้กรรมการใน

วนัชัง่นํ้ าหนกัพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้ชดัเจน) สําหรับนกักีฬาฟิตเนสทั้งชายและหญิงจะตอ้งแสดง

ความแข็งแกร่งของร่างกายประกอบเพลงคนละ90วินาทีทั้งในรอบคดัเลือกและรอบชิงชนะเลิศและจะตอ้ง

เตรียมเทปหรือซีดีเพลงโดยมอบให้กรรมการในวนัชัง่นํ้ าหนักวดัส่วนสูงพร้อมเขียนช่ือสกุลและสังกดัให้

ชดัเจนและมารับคืนเม่ือการแข่งขนัจบส้ินลง 

ประเภทการแข่งขัน 1.  การแข่งขนัเพาะกายชายแบ่งเป็น 

1.1 ประเภทเยาวชนอายไุม่เกิน 21 ปี มี 1 รุ่นนํ้าหนกัคือ รุ่นทัว่ไป Open  

1.2 ประเภทชายทัว่ไป มี 7 รุ่นนํ้าหนกัคือ  

1.2.1 รุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน  60 กิโลกรัม 

1.2.2 รุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน  65 กิโลกรัม 

1.2.3 รุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน  70 กิโลกรัม   

     1.2.4  รุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน  75 กิโลกรัม     

    1.2.5 รุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน  80 กิโลกรัม 

1.2.6 รุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 85  กิโลกรัม 

1.2.7 รุ่นนํ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

             1.3 ประเภทมาสเตอร์ไม่จาํกดันํ้าหนกั มี 2 รุ่นคือ  

1.3.1 อาย ุ46 - 50 ปี 

1.3.2 อาย ุ51 ปีข้ึนไป     

                1.4 ประเภทแอธเลติคฟิสิค มี 3 รุ่นคือ 

     1.4.1    รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 170 ซม – 100 (ไม่เกิน 2 กก. จากนํ้าหนกัตวั) 

     1.4.2    รุ่นส่วนสูงไม่เกิน 175 ซม – 100 (ไม่เกิน 3 กก. จากนํ้าหนกัตวั)  

     1.4.3    รุ่นส่วนสูงเกิน 175 ซมข้ึนไป – 100 (ไม่เกิน 4 กก.จากนํ้าหนกัตวั) 

      

              

     



    2.  การแข่งขนัเพาะกายหญิง มี 1 รุ่นทัว่ไป 

    3.  การแข่งขนั Ms. Fitness Physique มี 1 รุ่นทัว่ไป Open 

    4.  การแข่งขนั Mr. Fitness Physique มี 2 รุ่น 

     4.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

     4.2 รุ่นความสูงเกิน 170 ซม. 

    5.  การแข่งขนัแอธเลติคฟิสิคหญิงมี 1 รุ่นทัว่ไป 

    6.  การแข่งขนัโมเดลฟิสิคหญิงมี 3 รุ่นคือ 

     6.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. 

     6.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. 

     6.3 รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.ข้ึนไป 

    7.  การแข่งขนัสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่นคือ 

     7.1 รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. - 100 = นํ้าหนกัตวั 

     7.2 รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. - 100 = นํ้าหนกัตวั 

     7.3 รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. - 100 = นํ้าหนกัตวั 

    8.  การแข่งขนั Special Bodybuilding มี 1 รุ่นทัว่ไป Open  

    9.  แชมป์ ออฟ แชมป์ (ชิงถว้ยพระราชทานฯ) 

หมายเหตุ : วธีิคาํนวณ อายสุาํหรับผูเ้ขา้แข่งขนัท่ีลงแข่งในรุ่นเยาวชนอาย ุไม่เกิน 21 ปี นาํ พ.ศ. ปัจจุบนั  

ลบดว้ย ปี พ.ศ. ท่ีเกิด ตวัอยา่งเช่น 2561 - 2540 = 21 ปี 

รางวลัการแข่งขัน  

1.  ประเภทเพาะกายเยาวชนชายอายไุม่เกิน 21 ปี 1 รุ่นนํ้าหนกั 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

  2.  ประเภทเพาะกายชายทัว่ไป ทั้ง 7 รุ่นนํ้าหนกั 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

  3.  ประเภทเพาะกายมาสเตอร์ชาย ไม่จาํกดันํ้าหนกั 2 รุ่นอาย ุ

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 



   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

4.  ประเภทแอธเลติคฟิสิค (ชาย) มี 3 รุ่น 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

5.  ประเภทเพาะกายหญิง 1 รุ่น ทัว่ไป 

    อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

6.  ประเภทฟิตเนสหญิง  1 รุ่น ทัว่ไป 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   7.  ประเภทฟิตเนสชาย  2 รุ่น ทัว่ไป  

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   8. ประเภทแอธเลติคฟิสิคหญิง 1 รุ่นทัว่ไป 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   9. ประเภทโมเดลฟิสิคหญิง มี 3 รุ่น ทัว่ไป 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 



   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

 10. ประเภทสปอร์ตฟิสิคชาย มี 3 รุ่น ทัว่ไป 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

 11. Special Bodybuilding มี 1 รุ่น ทัว่ไป 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   8,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   6,000 บาทพร้อมเหรียญและถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   4,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน   2,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลั 

 12.  ประเภทแชมป์ออฟแชมป์เพาะกายชายชิงถว้ยพระราชทาน 

ผูช้นะเลิศอนัดบัท่ี 1 ของเพาะกายชายประเภททัว่ไปในแต่ละรุ่นทั้ง 10 รุ่น (ไม่รวม

แอธเลติคฟิสิค ชาย) มาแข่งเพื่อหาผูช้นะเลิศของนกัเพาะกายชายไทยแชมป์ออฟ

แชมป์เพื่อครองถว้ยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นเวลา 1 ปีและ

ไดรั้บเงินรางวลั 40,000 บาท (เงินรางวลัจะจ่ายให้แก่ผูช้นะภายหลงัผา่นการตรวจ

สารตอ้งหา้มจาก กกท.และทราบผลการตรวจวา่ไม่มีสารตอ้งหา้มในกีฬาเท่านั้น) 

    13. ถว้ยคะแนนรวมสาํหรับทีมท่ีเขา้แข่งขนั 

   อนัดบัท่ี 1  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 10,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

   อนัดบัท่ี 2  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 8,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

   อนัดบัท่ี 3  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 6,000 บาทพร้อมถว้ยรางวลัและประกาศนียบตัร 

อนัดบัท่ี 4  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 4,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 

   อนัดบัท่ี 5  ไดรั้บเงินสนบัสนุน 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบตัร 

หมายเหตุ  1. หากการแข่งขนัในแต่ละรุ่นมีนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนันอ้ยกวา่ 5 คน จะถูกยุบ

รุ่นนั้น ๆ ไปรวมกบัรุ่นท่ีสูงข้ึนไป (ยกเวน้ การแข่งขนัท่ีมีเพียงรุ่นเดียว)  

   2. นกักีฬาท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนัจาํกดัใหล้งแข่งขนัไดเ้พียงหน่ึงประเภทเท่านั้น        

 

การตรวจสารต้องห้าม      การกีฬาแห่งประเทศไทยจะดาํเนินการตรวจสารตอ้งห้ามในนกักีฬาท่ีเขา้ทาํการ

แข่งขนัตามกฎระเบียบของสหพนัธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสโลกและเอเชียในวนัแข่งขนัโดยนักกีฬาท่ี

ชนะเลิศอนัดบัท่ี1 ถึง 3 จะถูกตรวจสารตอ้งหา้ม 

• เจา้ของค่ายหรือผูจ้ดัการทีมตน้สังกดัของนกักีฬาตอ้งควบคุมดูแลนกักีฬา

ของตนมิให้ละเมิดหรือฝ่าฝืน พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารตอ้งห้ามทางการ

กีฬา พ.ศ. 2555 



• หากมีการตรวจพบการใช้สารต้องห้ามจากนักกีฬาเจ้าของค่ายหรือ

ผูจ้ดัการทีมของนกักีฬาผูน้ั้นตอ้งเป็นผูรั้บผิดของในเร่ืองการละเมิดการใช้

ส ารต้องห้ าม แล ะนัก กี ฬ าจะต้องถูก ล งโท ษ ตาม ก ารวินิ จฉัยของ

คณ ะกรรม การจัดการแข่งขันโดยต้องคืน เงิน รางว ัล .ถ้วยรางว ัล .

ประกาศนียบตัรท่ีไดรั้บไปและจะตอ้งถูกดาํเนินการตาม พ.ร.บ.ควบคุม

การใชส้ารตอ้งหา้มทางการกีฬา อีกดว้ย 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน     ตอ้งเป็นนกักีฬาภายในค่ายของสมาชิกของสมาคมฯ ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูใ้ห้

การรับรองนกักีฬาท่ีสมคัรเขา้แข่งขนัและตอ้งรับผิดชอบต่อนกักีฬาท่ีเขา้แข่งขนัในนามของค่ายทุกประการโดย

ในแต่ละรุ่นสามารถส่งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนัไดไ้ม่เกิน 3 คน (สามคน) ต่อหน่ึงรุ่นการแข่งขนัเท่านั้น 

การรับสมัครแข่งขัน เปิดรับสมัครตั้ งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบสําเนาบัตร

ประชาชนหรือหนงัสือรับรองจากทางราชการพร้อมรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว (หนา้ตรง) 1 รูปของผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั

ทุกคนโดยส่งไดท่ี้ทาํการสมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย หรือทางไปรษณีย ์ไม่รับสมคัรทางโทรศพัท ์

ปิดรับสมัครแข่งขัน วนัท่ี 30 มีนาคม 2561  

สถานทีต่ิดต่อและสมัคร สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย  

286 การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 

ชั้น 19 ถนนรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240 

   โทรศพัทแ์ละโทรสาร 0-2170-9601 และ 0-2170-9602 

ดาวน์โหลดใบสมัครและกาํหนดการได้ที ่www.tbpa.or.th/downloads  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tbpa.or.th/downloads


 

กาํหนดการแข่งขนักฬีาเพาะกายชิงชนะเลศิแห่งประเทศไทย 

ถ้วยรางวลัพระราชทานจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(Mr. Thailand คร้ังที่ 38 Ms. Thailand Bodybuilding คร้ังที่ 14 

Ms. Fitness Thailand คร้ังที่ 15 Mr. Fitness Thailand คร้ังที่ 14) 

ณ ศูนย์การค้าแฟช่ัน ไอส์แลนด์ รามอนิทรา 
 

วนัศุกร์ท่ี 6 เมษายน 2561  

 9.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนและประชุมผูค้วบคุมทีม 

 10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 

 10.30 – 12.00 น.  ชัง่นํ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่น 

 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 น.   นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 

13.30 น.  การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

 

1. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นทัว่ไป 

2. เพาะกายหญิงรุ่นทัว่ไป 

3. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม 

4. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

5. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  

6. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

7. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ46-50 ปี 

8. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ51 ปีข้ึนไป 

 

18.00 น.        พีธีเปิดการแข่งขนั 

18.30 น.        การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 8รุ่น ดงัน้ี  

1. เพาะกายเยาวชนชายรุ่นทัว่ไป 

2. เพาะกายหญิงรุ่นทัว่ไป 

3. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม 

4. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

5. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม.  

6. สปอร์ตฟิสิคชายรุ่นความสูงเกิน 175 ซม. 

7. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ46-50 ปี 

8. เพาะกายชายมาสเตอร์อาย ุ51 ปีข้ึนไป   

 



 

วนัเสาร์ท่ี 7 เมษายน 2561 

 

 9.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนและประชุมผูค้วบคุมทีม 

 10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 

 10.30 – 12.00 น.  ชัง่นํ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่น 

 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 น.   นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 

13.30 น.  การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

 

1. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

2. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

3. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 

4. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป  

5. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม 

6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   

7. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม 

8. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม 

9. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทัว่ไป 

 

18.00 น. การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 9รุ่น ดงัน้ี  

 

1. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 170 ซม. 

2. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงไม่เกิน 175 ซม. 

3. เพาะกายชายประเภทแอธเลติคฟิสิคความสูงเกิน 175 ซม. 

4. ฟิตเนสหญิงรุ่นทัว่ไป  

5. ฟิตเนสชายรุ่นความสูงเกิน 170 ซม 

6. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม.   

7. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม 

8. โมเดลฟิสิคหญิงรุ่นความสูงเกิน 164 ซม 

9. แอธเลติคฟิสิคหญิงรุ่นทัว่ไป 

 

 

 

 

 



 

วนัอาทิตยท่ี์ 8 เมษายน 2561 

 

 9.00 – 10.00 น.  ลงทะเบียนและประชุมผูค้วบคุมทีม 

 10.00 – 10.30 น.  ประชุมช้ีแจง กติกาและระเบียบการแข่งขนั 

 10.30 – 12.00 น.  ชัง่นํ้าหนกัและวดัส่วนสูงนกักีฬาทุกรุ่น 

 12.00 – 13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

 13.00 น.   นกักีฬาเขา้เตรียมความพร้อมร่างกายเพื่อการแข่งขนั 

13.30 น.  การแข่งขนัรอบคดัเลือกของรุ่นการแข่งขนัต่อไปน้ี 

 

1. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 60 กิโลกรัม 

2. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 

3. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

4. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 

5.  เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 

6.  เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 

7. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

8. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 

 

 18.00 น.        การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ และพิธีมอบรางวลัการแข่งขนั 9รุ่น ดงัน้ี  

 

1. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 60 กิโลกรัม 

2. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 65 กิโลกรัม 

3. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 70 กิโลกรัม 

4. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 75กิโลกรัม 

5.  เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 80 กิโลกรัม 

6.  เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัไม่เกิน 85 กิโลกรัม 

7. เพาะกายชายรุ่นนํ้าหนกัเกิน 85 กิโลกรัม 

8. เพาะกายรุ่น Special Bodybuilding 

9. แชมป์ ออฟ แชมป์ ชิงถว้ยรางวลัพระราชทานฯ 

 

 

 


	ประเภทการแข่งขัน 1.  การแข่งขันเพาะกายชายแบ่งเป็น
	รางวัลการแข่งขัน
	1.  ประเภทเพาะกายเยาวชนชายอายุไม่เกิน 21 ปี 1 รุ่นน้ำหนัก

